SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE
„Súťaž o milé ceny a darčeky“
Preambula
Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje
pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Súťaž o milé ceny a darčeky“ (ďalej len ako „súťaž“), s
cieľom náležite určiť podmienky súťaže.
Výňatky z tohto súťažného poriadku, prípadne skrátené pravidlá súťaže uvedené na
reklamných a propagačných materiáloch majú len informatívnu povahu a nie sú právne
záväznými pravidlami tejto súťaže.
Súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
Na súťaž sa nevzťahujú podmienky zákona č. 30/2019 Z. z. z o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 4 ods. 6 citovaného zákona).

1. Organizátor súťaže
1.1. Spoločnosť Red Fox Entertainment s.r.o., so sídlom Černyševského 10, 851 01
Bratislava, IČO: 52135730, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 134689/B (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „prevádzkovateľ“).

2. Účel súťaže
2.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže a rôznych produktov
prostredníctvom odmenených fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže. Fyzické osoby,
ktoré sa stanú výhercami budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových
záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie organizátora
súťaže.

3. Účastník súťaže
3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov s trvalým pobytom
na území SR, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej
len „účastník“ alebo „dotknutá osoba“).
3.2. Každý účastník, ktorý sa do súťaže zapojí spôsobom uvedeným v tomto súťažnom
poriadku dáva organizátorovi súťaže svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami a
podmienkami súťaže v celom rozsahu.

4. Trvanie súťaže
4.1. Súťaž prebieha na internetovej stránke, Facebooku a Instagrame organizátora súťaže,
na území SR od 22. 04. 2020 do 30. 09. 2020 (vrátane).
4.2. Registrácia do súťaže je možná v termíne od 22. 04. 2020 (vrátane) od 8:00 h do 30.
09. 2020 (vrátane) do 23:59:59 h.

5. Podmienky zapojenia sa do súťaže
5.1. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa článku 3, odsek
3.1. tohto súťažného poriadku.

6. Výhry a žrebovanie/určenie výhercov
6.1. Pre účely súťaže organizátor súťaže zabezpečil tieto výhry:
o 10 x kartón Red Bull drinkov (v kartóne 24ks)
o 20 x tričko #FILIPJANCIK
o 20 x nálepka #FILPJANCIK
6.2. Žrebovanie výhercov výhier sa uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia
súťaže náhodne, automatizovaným žrebovacím systémom.

7. Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier
7.1. Po vyžrebovaní výhercu bude prebiehať kontaktovanie výhercu emailom, na kontaktné
údaje uvedené v registračnom formulári do súťaže na internetovej stránke
www.podoknom.sk. Kontaktovanie výhercov bude zabezpečovať organizátor súťaže, a to
najneskôr do 10 pracovných dní od vyžrebovania výhercu. V prípade, ak sa výhercom stane
osoba, ktorá nespĺňa akékoľvek podmienky účasti v súťaži alebo nespĺňa podmienky
odovzdania výhry, nevzniká jej nárok na výhru.
7.2. Výhercom výhier bude doručená organizátor na základe individuálneho dohovoru medzi
výhercom a organizátorom.
7.3. V prípade, že výherca nebude na výzvu uvedenú v odseku 7.1. tohto článku súťažného
poriadku reagovať do 14 kalendárnych dní od zaslania e-mailu stráca nárok na výhru a
organizátor súťaže si vyhradzuje právo na udelenie výhry náhradníkovi alebo na prepadnutie
výhry.
7.4. V prípade, že výhercovi nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na výhru, alebo ju
odmietne, výhercom sa stáva prvý v poradí vyžrebovaný náhradník.

8. Spracúvanie osobných údajov
8.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými
právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora
súťaže sú uvedené v článku 1., odsek 1.1. tohto súťažného poriadku. Všetky informácie
týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných
údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o
spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou tohto súťažného poriadku a tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť.
8.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do súťaže zobrala na vedomie, že pre účely súťaže je
nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online formulári pri zapojení sa do
súťaže a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v
zmysle odseku 8.1. tohto článku súťažného poriadku.
8.3. Zapojením sa do súťaže (registráciou) dáva účastník ako dotknutá osoba organizátorovi
súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, v súlade s Nariadením
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a Zákonom o ochrane osobných údajov
na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku.
8.4. Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho
týkajú odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese organizátora súťaže
alebo na e-mailovej adrese: info@filipjancik.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
8.5. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie
však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže,
vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za
účelom uvedeným v článku 2. tohto súťažného poriadku a môžu byť použité na
marketingové účely.

9. Všeobecné ustanovenia
9.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
9.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok
počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá,
podmienky, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa zaväzuje túto
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
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 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.


prípadnú zmenu zverejniť na internetovej stránke www.podoknom.sk. Organizátor súťaže si
tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru inou výhrou obdobného typu a
zodpovedajúcej hodnoty.
9.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú
podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v
rozpore s dobrými mravmi.
9.4. Účastníci nemajú právo požadovať peňažné plnenia výmenou za výhru v súťaži ani
požadovať zámeny v položkách pri výhrach a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo
strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.
9.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno
vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
9.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s
ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
9.7. Organizátor nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými
prostriedkami.
9.8 Nebezpečenstvo škody na výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia.
Organizátor súťaže nie je zodpovedný za oneskorenie, prípadnú stratu, poškodenie či
zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené poštovou alebo kuriérskou
prepravou na adresu výhercu.
9.9 Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže (popr. ním
určená osoba) si vyhradzuje právo s konečnou poradí výhercov, a teda aj o výhrach v
súťaži.
9.10 Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z
príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
ako aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške stanovenej týmito predpismi. Ak
hodnota výhry nepresiahne 350,- €, je od dane z príjmu oslobodená. Ak hodnota nepeňažnej
výhry presiahne hodnotu 350,- €, príjmy presahujúce sumu 350,- € sú predmetom dane z
príjmu. Výherca je povinný vysporiadať si daňové a odvodové povinnosti v zmysle platných
predpisov SR.
9.11 Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke www.podoknom.sk počas
celej doby trvania súťaže, ako aj uložený k nahliadnutia v sídle organizátora súťaže.

10. Osobné údaje

10.1 Prihlásením do súťaže vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v
súlade s nariadením GDPR, zároveň súhlasíte s použitím osobných údajov na marketingové
účely, zasielanie reklamných ponúk, taktiež dávate súhlas na poskytnutie týchto údajov
tretím stranám.

V Bratislave, dňa 20. 04. 2020

